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Syfte: Syftet med denna uppsats är att analysera processen och planeringen av 

eventmarknadsföring för att sedan identifiera hur företagen utvärderar dess resultat. 

 

Metod: Författaren har använt ett abduktivt tillvägagångssätt. Detta genom en kvalitativ 

studie.  

 

Teori: De teorier författaren har använt har en koppling till eventmarknadsföring. Dessa är 

bland annat kategorisering av eventmarknadsföring, eventmarknadsföringen olika faser och 

människans olika sinnen.  

 

Empiri: Empirin grundar sig på två personliga intervjuer med representanter från 

eventföretagen Eventum och Projektbolaget och två enkätintervjuer med TV4 och Best 

Western Hotels. 

 

Slutsatser: Studien har kommit fram till att EM kräver jobb och planering. Planeringen och 

utförandet kan se olika ut men i grunden vill företagen nå målet med eventet. Beroende på vad 

det är för event så utvärderades resultatet på olika vis. EM har sina för- och nackdelar både 

när det gäller kunskap och utvärdering av resultaten.  
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 Abstract 

 

Title: Party on the run? – A study on Event Marketing. 

 

Seminar date: 2009-06-09 

 

Course: FEK C, Candidate essay 15 p, major in marketing. 

 

Author: Viktoria Antar. 

 

Advisor: Lars Vigerland. 

 

Purpose: The purpose of the study is to analyze the process and planning of event marketing 

in order to identify how they evaluate their results. 

 

Method: An abductive way of learning has been used, this through a qualitative study. 

 

Theory: The theories that have been used have a link to event marketing. These include: 

categorization of event marketing, event marketing different phases and different human 

senses. 

 

Empirical foundation: The empirical foundation is based on two personal interviews with 

representatives from event companies Eventum and the Projektbolaget and two survey 

interviews with companies TV4 and Best Western Hotels. 

 

Conclusions: The study has concluded that EM requires work and planning. The planning 

and execution may vary but basically the companies want to achieve the goal of the event. 

Depending on what kind of event it is the outcome is evaluated in various ways. EM has its 

advantages and disadvantages both in terms of knowledge and evaluation of results. 
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1.  Inledning 

För att få en inblick i vad ämnet är och vad som skall behandlas skall det börjas med en 

bakgrund och problemdiskussion. Inledningen rymmer även avgränsningar, syfte och 

frågeställningar. 

 

1.1 Bakgrund 

Evenemang är idag, i allt högre grad, centrala för vår kultur. Ökad fritid har lett till spridning 

av offentliga evenemang, fester och underhållning. Regeringen stödjer och främjar nu 

evenemang som en del av sina strategier för ekonomisk utveckling. Evenemang utgör en 

effektiv roll i samhället, då de har funnits under hela mänsklighetens historia. Brittiska 

kulturer har en rik tradition av ritualer och ceremonier. I moderna Storbritannien tog 

evenemangens historia sin fart i slutet av 1800–talet och som en följd av industrialiseringens 

framväxt ersattes det spontana festandet med professionellt organiserade evenemang (Bowdin 

et al., 2006). 

Relationsmarknadsföring växte fram ur marknadsföringstypernas tjänstemarknadsföring och 

business–to–business (B2B) marknadsföringen, och blev därmed betraktat som ett eget 

begrepp under 1980–talet. Relationsmarknadsföring står för att reklamköpare numera 

prioriterar relationskapande marknadsaktiviteter framför traditionell reklam som definieras 

nedan, reklamköparna vill kommunicera personligt. Relationer betraktas idag som en viktig 

förutsättning och grund i alla affärer, vilket kan ses genom ett ökat intresse för 

relationsmarknadsföring (Grönkvist, 2000 sid 12). Dagens konsumenter tenderar att visa sig 

vara mindre mottagliga för traditionell reklam, med detta menas TV, radio och affischer. 

Detta har i sin tur lett till att marknadsförare söker nya marknadsförings- och 

kommunikationsverktyg. Dessa element som beskrivs ovan har lett till en kreativ och 

emotionell tillväxt inom området marknadsföring (Martensen et al., 2007). 

Att genomföra evenemang i syfte om att nå utvalda målgrupper och uppnå olika mål anses 

inte som något nytt. Inom näringslivet har detta visat sig vara ett vanligt förekommande i 

många år. Ibland har det skett i samarbete med partners, till exempel inom idrott eller kultur, 

men oftast i helt egen regi. Förr betecknades dessa aktiviteter för jippon. Numera benämns 

dessa evenemang och aktiviteter istället i helhet som Eventmarknadsföring (EM). EM är ett 
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vanligt inslag inom relationsmarknadsföringen. I vissa fall kan EM vara den bästa metoden av 

relationsmarknadsföring, med tanke på den kundpresentation som utövas i samband med 

event (Grönkvist, 2000). EM som en marknadsföringskommunikationsstrategi uppstod först i 

slutet av 1980-talet, i Tyskland, till följd av betydande förändringar i både 

marknadsföringsmiljön och konsumenternas beteende. Under denna period började själva 

användandet av EM som taktik för att marknadsföra sig (Wohlfeil & Whelan, 2006).  

Själva begreppet EM anses ha slagit igenom i samband med OS i Los Angeles, 1984, då OS-

arrangörerna tog initiativ till att erbjuda sponsorerna en större användning av de olympiska 

spelen. En avtalsform utvecklades som noggrant bestämde vilket uppvisande sponsorer skulle 

erhålla, kopplat till det belopp de bidrog med (Behrer & Larsson, 1998 sid 21). 

Ett förenklat uttryckt av EM är marknadsföring via evenemang. Den definition som blivit 

mest accepterad har skapats av Mattias Behrer och Åsa Larsson, och lyder enligt följande 

(Grönkvist, 2000 sid 11):  

”Event Marketing är en ansats för att samordna kommunikationen kring ett eget skapat eller 

ett sponsrat evenemang. I Event Marketing är evenemanget en aktivitet som samlar 

målgruppen i tid och rum; ett möte i vilket en upplevelse skapas och ett budskap 

kommuniceras”. 

Andra experter har andra formuleringar och menar att EM handlar om ett möte mellan 

människor i en aktiv och kreativ miljö (Grönkvist, 2000 sid 11). Till stor del beror den 

rådande begreppsförvirringen på att det engelska ordet event kan översättas till både 

evenemang och händelse, vilka får olika innebörd på svenska. En händelse är något som 

inträffar utan planering, medan ett evenemang är något medvetet beslut att delta i; det finns en 

kategorisering av olika former av EM, vilket tas upp under avsnittet Teori (Behrer & Larsson, 

1998 sid 106). Ett av de områden som skapat sig ett starkare fäste, som en följd av 

konsumenternas förändrade syn, är händelsemarknadsföring. Händelsemarknadsföring 

betraktas idag som en allt viktigare del av marknadskommunikationen (Martensen et al., 

2007). 

De förändringar som skett inom samhället speglas av förändringar i stil med offentliga 

evenemang. Som en följd av företagens ökade engagemang, betraktas evenemang idag som en 

bransch präglad av stora ekonomiska och sysselsättningsskapande fördelar (Bowdin et al., 

2006). 
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1.2 Problemdiskussion 

Evenemang intar olika formella former. Det kan handla om evenemang som rör allt från två 

upp till 20 000 personer. Ett exempel på detta är EM, där eventet betraktas som en process 

som utvecklats i syfte att få företag att nå deras slutmål, i detta sammanhang själva eventet 

och dess målsättning (Saget, 2006). 

Att arrangera och marknadsföra ett event innebär engagemang i samtliga inblandade 

organisationer och intressegrupper. Marknadsföring av ett event inkluderar alltså inte endast 

de aktiviteter som genomförs av eventarrangörerna, utan även all annan marknadsföring, som 

utförs av andra intressenter. Men det är genom relationer mellan organisationerna som en 

helhet av tjänst och produkt skapas, som i sin tur formar eventet. Detta i sin tur formar själva 

eventet. Dessa förlopp som utspelas gör det möjligt att förstå hur en evenemangsprodukt 

skapas och därmed görs tillgänglig (Larson, 2003 sid 11). 

Så, vad är tanken med event? EM handlar om att underlätta, öppna, påskynda och förkorta 

säljcykeln. Ett rent och enkelt evenemang skapar ett ökat medvetande om ett företag. Detta 

genom att företaget ifråga får möjlighet att visa upp sitt utbud av produkter, tjänster och 

lösningar som kunder kan lita på. Företag med ett starkt existerande varumärken, hittar 

ständigt behov av att upprätthålla dominans och en stark position på marknaden, medan 

företag utan märkesigenkänning försöker göra ett namn för sig (Saget, 2006). 

Utifrån egna forskningar visas att det inte är mycket tidigare forskning som har intresserat sig 

kring området planläggning och förlopp, därav intresset för ämnet. Vad som händer när 

eventet är genomfört är en annan sak som kort nämns. Evalueringen av event kan se olika ut 

beroende på vad det är för event och vad de vill få ut av det. Utvärderingarna kan dels 

fokusera på målgrupp, PR och försäljning. Fördelarna när fokus ligger på målgrupp är att det 

skapas direkt kontakt med de som kommer, nackdelen är att bortfallet kan bero på många 

anledningar som sjukdom, inget intresse, ingen tid osv. Pressteckning kan tolkas olika av 

människor och därför är både för- och nackdel. När det kommer till försäljning kanske inte 

ökningen eller nedgången beror på utförandet av event utan konjunkturen eller mode. Med 

tanke på detta ställs frågeställningarna.  
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1.3 Frågeställningar 

1. På vilket sätt genomförs ett event och kan resultatet mätas? 

2. Vilka fördelar och nackdelar finns det med eventmarknadsföring? 

 

1.4 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att analysera processen och planeringen av eventmarknadsföring 

för att sedan identifiera hur företagen utvärderar dess resultat. 
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2. Metod 

Under detta stycke beskrivs hur tillvägagångssättet har varit under studiens gång. Allt från 

val av metod till källkritik beskrivs nedan. 

 

2.1 Avgränsningar 

Två företag som själva ansvarar för sina event valdes ut och dessa är TV4 och Best Western 

Hotels.  Företagen valdes ut med hänsyn till den erfarenhet de besitter av att sköta sina event 

själva. 

Dessutom kommer två eventföretag vid namn Projektbolaget och Eventum att studeras. Detta 

i syfte till att få en djupare förståelse för hur dessa går tillväga i skapandet och 

upprätthållandet av ett event. 

 

2.2 Val av metod 

Det skiljs mellan kvantitativa och kvalitativa ansatser.  Kvantitativa data har formen av 

siffror. De anknyts först och främst med forskningsstrategier som enkätundersökningar och 

experiment, med forskningsmetoder som frågeformulär och observationer.  Kvalitativa data 

har formen av ord (talande eller skrivna) och visuella bilder (observerande eller kreativt 

producerade). De förknippas huvudsakligen med forskningsstrategier som etnografi, 

fenomenlogi och med forskningsmetoder som intervjuer och observationer (Denscombe, 

2009). 

En kvalitativ ansats kommer att användas och författaren kommer att utgå från intervjuer med 

de olika företagen. Anledningen till detta är att personerna är ett litet antal och därför kan en 

talande och beskrivande intervju ske.  
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2.3 Urval av företag 

 

2.3.1 Urval av företag som sköter event själva 

Urvalet av företagen skedde slumpmässigt. TV4 valdes var för att de tidigare jobbat med EM 

och är kunniga inom ämnet. En tidigare erfarenhet ger en trygghet om förtroende för att de vet 

vad de gör. Best Western Hotels har även använt sig av EM länge och de har utfört stora 

event. Genom att företagen har använt sig av event tidigare, visar de att de har kunskap inom 

ämnet och att de vet hur det skall handskas. 

TV4 grundades 1984 som Nordisk Television AB av Ingemar Leijonborg och Gunnar 

Bergvall. Målet var att göra en heltäckande station, som dessutom skulle vara modernare och 

mer nyskapande än Sveriges Televisions båda kanaler. 1994 noterades TV4-aktien på 

Stockholms fondbörs O-lista, samtidigt ändrades namnet till TV4 AB. TV4 blev den största 

kanalen i Sverige och dagliga sport-sändningar startade. Allteftersom sträcker sig TV4 allt 

bredare i den digitala världen och inom program (TV4: www.tv4.se). 

Best Western Hotels grundades 1946 i USA och har alltid varit en kedja av privata hotell.  

Idag är Best Western Hotels världens största hotellkedja med över 4 000 hotell i 80 länder.  

Även i Europa och här i Norden är det den största hotellkedjan sett till antal hotell. 

I Sverige finns i dagsläget 68 hotell på 49 orter (Best Western Hotels: www.bestwestern.se). 

 

2.3.2 Urval av eventföretag 

Två eventföretag togs även med, Projektbolaget och Eventum. Grunden till att dessa bolag 

valdes var att de har lång erfarenhet av EM och hur det fungerar.  

Projektbolaget startades 1992 av Stefan Permander. Under åren har de utvecklat nya  

affärsområden vilka de senare bolagiserat via deras moderbolag Permander & Partners AB.  

Deras affärsidé är: "Projektbolaget ökar våra kunders försäljning och skapar upplevelser med 

varumärken". Företaget projektleder del- och eller totallösningar inom event, kommunikation, 

fest eller konferens.  (Projektbolaget: www.projektbolaget.se). 

Eventum är en komplett leverantör av event. De har 20 års erfarenhet och är en av pionjärerna 

i branschen. De vill se till att event gör upplevelsen precis så mäktig och minnevärd som det 

är möjligt. Företaget arrangerar allt från stora evenemang till intima informationsträffar för 

http://www.bestwestern.se/
http://www.permander.se/
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investerare eller svetsar samman personalen med årligt återkommande aktiviteter. (Eventum: 

www.eventum.se). 

 

2.4 Vetenskapligt angreppssätt 

I empirisk forskning går teoretiska referensramar och data/empiri hand i hand. Deduktion 

”från teori till empiri” innebär en avledning från det generella till det konkreta. Induktion 

”från empiri till teori” innebär att det dras slutsatser från det speciella till det mer allmänna 

(Johannessen & Tufte, 2003).  

Här kommer abduktion att användas. I praktiskt utrednings- och forskningsarbete används 

ofta en kombination av dessa två ansatser vilket kallas för abduktion. Till exempel kan en 

studie först utföra några inledande intervjuer utan något mätinstrument (formulär) för att 

bygga en modell som i ett andra steg testas mot respondenter i en strukturerad 

intervjuundersökning (Wiedersheim & Eriksson, 1991). 

 

2.5 Val av intervjuteknik 

Det finns många olika forskningsintervjutekniker t ex semistrukturerad intervju där forskaren 

har en färdig lista med ämnen/frågor som ska behandlas, semistrukturerad intervju har 

intervjuaren fortfarande en färdig lista med ämnen men intervjuaren är mer flexibel och 

respondenten kan tala mer fritt om idéer, osv. Frågorna kan även vara öppna eller fasta 

(Denscombe, 2009).  

En semistrukturerad intervju används här, dels för att frågorna skall bli besvarade, men även 

för att få fram det som är viktigt för informanten. Genom att den är strukturerad på detta vis 

kan respondenten fritt uttrycka sig i sina egna ord vilket får fram känslor och attityder. Svaren 

blir mer öppna. Intervjun skall i första hand vara egenhändig men finns det inte tillfälle att 

träffa personerna personligen kommer en telefonintervju vara det andra alternativet. Kommer 

inget av dessa alternativ vara möjligt kommer frågorna ställas och bli besvarade genom mejl. 
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2.6 Val av intervjuperson 

Projektbolaget: Kontakt erhölls med Stefan Permander efter en sökning över Internet. 

Hemsidan undersöktes för att se om detta var någon nytta av att ha med i uppsatsen. Sedan 

sändes ett brev till företaget och svar erhölls då av Stefan. Stefan var den person son svarade 

på förfrågan och eftersom han är ägaren för bolaget passade det för undersökningen att tala 

med honom eftersom kunskapen har funnits sedan företaget startades. 

Eventum: Även här skedde en sökning över Internet om företag som har hand om event. Ett 

mejl sändes till informationen på Eventum och svar erhölls av Lars Einar Engström som bad 

författaren att ta kontakt med honom för vidare information. Anledningen till att författaren 

valde att intervjua Lars var för att han svarade på förfrågningarna inför intervjun djupgående 

och med kunskap. 

TV4: Här blev författaren skickad till rätt person. Först gjordes en sökning på deras hemsida 

om vem man kunde vända sig till för vidare information. Efter vidare sökning var det bästa 

alternativet att skriva till informationen och då blev författaren hänvisad till någon inom 

tittarservicen. De sände författaren vidare till Janne Andersson (tittarombudsman och 

gästprofessor på Södertörns Högskola). Han i sin tur vidarebefordra mig till Gunnar Gidefeldt 

som bad författaren ta kontakt med Linda Engholm som är eventansvarig på TV4. Eftersom 

författaren blev hänvisad till eventansvarig på TV4 ansågs informanten vara rätt person att 

tala med för vidare kännedom. 

Best Western Hotels: Även här fördes det kontakt med informationen först och då fick 

författaren kontakt med Magnus Sjödin som sedan skickade författaren vidare till Eva 

Brunnberg, marknadschef på Best Western Hotels. Likaså vid detta tillfälle blev författaren 

hänvisad till en ansvarande person och därefter bestämdes om personen var rätt att tala med 

eller inte. Eva Brunnberg är marknadschef på Best Western Hotels och var den ansvarige när 

det kom till att ordna upp event och därför var hon passande för studien. 

 

2.7 Utförande av intervju 

Projektbolaget: En personlig träff bestämdes hos informanten på hans kontor i Odenplan, 

Stockholm. Här utfördes intervjun med frågorna medtagna och ställda på plats. Personen i 

fråga ville inte spela in samtalet men kunde intyga att allt som skrevs var sant, för vidare 
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förfrågning om det. Informanten var rädd om företagshemligheter och kände att en inspelning 

inte var säker och det fick respekteras. 

Eventum: Även här bestämdes en personlig träff med informanten på hans kontor vid 

Berwaldhallen, Stockholm. Intervjun ägde rum på informantens kontor och samtalet spelades 

in. 

TV4: Eftersom Linda var väldigt upptagen och inte kunde ses personligen kunde hon gå med 

på en telefonintervju. När själva samtalet skulle äga rum fanns ingen inspelning på telefonen 

så därför fick informanten svara genom mejl, med utförliga och djupgående svar. Även om 

detta var en liten nackdel så tvekade informanten inte att svara på vidare frågor via mejl eller 

telefon. Här bestämdes även att en deltagande observation under ett event var möjligt, som 

skulle äga rum den 7 Mars. För detta fick jag söka mig vidare till Carolin Olofsson. 

Best Western Hotels: Tyvärr så kunde inte Eva träffas personligen men hon svarade på 

frågorna via mejl och fick då all den tid som krävdes för att få ingående svar. 

 

2.8 Källkritik 

Källkritik går ut på att granska material och källor. Detta görs genom att vi bedömer källornas 

reliabilitet det vill säga hur tillförlitlig data är. Datainsamlingen har skett genom insamlat 

material som inte tidigare varit publicerat här som intervjuerna och mejl. Det som även 

kommer att iakttas är vetenskapliga artiklar, böcker och Internet. Här har kurslitteratur 

använts för att få större förståelse för ämnet. 

 

2.8.1 Studiens reliabilitet 

 

Tryckta källor, vetenskapliga artiklar och elektroniska källor: Författaren har försökt att 

få den mesta informationen från dessa källor. Detta eftersom de känns mer tillförlitliga genom 

tidigare studier och detta höjer reliabiliteten för uppsatsen. Att källorna är uppkomna efter att 

själva begreppet myntades, det vill säga närmaste decennierna, höjer även reliabiliteten 

eftersom nya resultat och bekräftelser är centrala för en källas trovärdighet. 
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Internet: Vad gäller Internet och källor därifrån så var författaren väldigt skeptisk med 

informationen, eftersom de inte är så tillförlitliga och informationen kan vara felaktig och 

ändras snabbt. Därför höll författaren sig bara till informationen om företagen från denna 

källa. 

 

Intervjuer: Eftersom författaren tog kontakt med personer som har en erfarenhet av 

branschen och EM så upplevs de som trovärdiga datainsamlingar. Personerna som svarade på 

frågorna var anpassade och kvalificerade. Det som däremot minskar reliabiliteten är att en 

privat träff med alla företagen inte var möjlig. Eftersom både TV4 och Best Western Hotels 

var upptagna med annat och problem med telefon och inspelning så blev mejl det enda 

alternativet, vilket kan få svaren att kännas lite tunna och inte lika djupgående. Att ingen av 

respondenterna ville ha frågorna i förväg tyder på att de inte behövde förbereda sina svar och 

att svaren inte är påhittade. Däremot bör man ha i beaktning att allt personerna säger inte 

behöver vara trovärdigt eller sant. 

Personliga intervjuerna anser författaren har ett övertag över enkätintervjuerna. För att 

personen visade hur den tänkte och kände när de svarade på frågorna, djupare svar erhölls och 

en diskussion kring dem. Enkätintervjuerna har sina nackdelar i och med att personen inte får 

uttrycka hur den tänker, rösten spelar även roll. Motfrågor är även svåra att ställa och att få 

tag på personen igen vilket kan vara påfrestande. Det som även kan försämra är att personen 

kan skriva vad som helst. 

 

2.9 Metodkritik 

Det insamlade materialet har genomgått en kritisk granskning och urval har gjorts. Då 

författaren har fått material från personliga intervjuer var författaren noga med att tala med 

personer som aktivt och direkt arbetar med event. Detta eftersom de med sin kunnighet inom 

området kan ge tydligast svar på frågorna. Faktorer som stress eller brist på tid kan påverka 

intervjupersonerna så att svaren blir mindre giltiga. Detta undveks genom att planera mötena 

väl och passande för intervjupersonerna. När det kommer till enkätintervjuerna kan 

tillförlitligheten påverkas av olika omständigheter. Informanterna kan känna sig jäktade vilket 

leder till att svaren inte behöver vara exakta., därför sökte sig författaren till personer som 

hade intresse för att deltaga. I en uppsats av det här formatet blir undersökningen begränsad. 
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Slutsatserna från intervjuerna kan därför ge direktiv, men resultatet kan inte ses som typiskt, 

eftersom intervjuerna inte är tillräckligt utförliga. 
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3. Teori 

För att hjälpa till att strukturera datainsamlingen, resultatet och analysen, används tre 

teorier. Dessa kommer att knytas an för att förstå det funna svaret. 

 

3.1 Teori 1 - Olika former av Event Marketing 

EM är ett mångsidigt verktyg, eventen kan vara stora, påkostade kalas med middagar, öppen 

bar och underhållning. Men EM kan också handla om att demonstrera en ny produkt i ett 

köpcentrum, locka potentiella kunder till en butik eller skapa uppseendeväckande invigningar 

i stan (Lanner & Söderberg, 2006 sid 32).  

I figur 1 görs en kategorisering av olika aktiviteter, vilka kallats Action Marketing, 3-

dimensionell annonsering, Trafikskapande EM respektive Relationsskapande EM. Man kan se 

en urskiljning om ”eventet” är avsett för att direkt stimulera försäljning eller om det är avsett 

att verka imagebyggande för avsändaren. Vidare skall en beskrivning av de olika företeelserna 

göras för att ge en förklaring till varför de alla kallas EM. (Behrer & Larsson, 1998 sid 106). 
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3.1.1 Action Marketing 

Av figuren på nästa sida framgår att försäljningsstimulerande händelser kallas för Action 

Marketing (AM). I teorin föregås varje köp av en mer eller mindre medveten utvärdering av 

den aktuella varan. Denna utvärdering sägs ha flera olika faser, där den första är att 

konsumenten uppmärksammat att produkten överhuvudtaget existerar. Begreppet AM har 

börjat användas inom den svenska reklambranschen som beskrivning för 

kommunikationsaktiviteter som syftar till att stimulera mottagaren till att avsluta sin 

köpprocess och genomföra köpet, dvs. påverka köparen i den sista fasen av hans 

utvärderingsprocess (Behrer & Larsson, 1998 sid 107). 

AM handlar förenklat om att möta sina kunder och visa upp eller dela ut prov av produkter till 

kunden, det talas ibland också om sampling. AM är vanligt och används med fördel i 

butiksmiljö. Kunden har då ofta möjlighet att prova produkterna (Lanner & Söderberg, 2006 

sid 32).  

 

3.1.2 Tredimensionell annonsering 

När det kommer till aktiviteter som hör hemma i rutan ovanför AM, har dessa omväxlande 

benämnts AM och EM i svensk press. Tidningar började uppmärksamma en våg av ny 

”jipporeklam” under 1996. Gemensamt för dessa händelser är ofta deras form av kreativ, 

tredimensionell eller levande annonsering på stortavlor eller liknande budskapsbärare. 

Tredimensionell annonsering är därför, likt AM, uppsökande i sin karaktär. Tredimensionell 

annonsering bygger mycket på att uppmärksamhets- och nyhetsvärdet ska underlätta PR-

funktionens arbete och ge gratis publicitet. Exempel på tredimensionell annonsering är 

Gevalias prisbelönta uppsättningar på det välkända temat ”Om du får oväntat besök” (Behrer 

& Larsson, 1998 sid 109). 

Tredimensionell marknadsföring omfattar uppsättningar av olika slag. Uppsättningar kan 

stötas på lite varstans nu men ändå är de relativt sällsynta. Poängen med uppsättningen är att 

väcka uppmärksamhet och att skapa eller förstärka ett företag image (Lanner & Söderberg, 

2006 sid 37). 
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3.1.3 Trafikskapande marknadsföring 

Den nedre högra rutan i figuren kännetecknas av att aktivitetens syfte ofta inte är att 

marknadsföra någon specifik produkt. Evenemanget arrangeras som lockbete för att skapa 

trafik, som indirekt ska generera merförsäljningen t.ex. i anordnande butiker eller 

köpcentrum. Trafikskapande EM är inbjudande och syftar till att samla målgruppen i tid och 

rum. Produkten som i detta fall marknadsförs, är själva evenemanget, köpcentrumet eller 

butiken. (Behrer & Larsson, 1998 sid 111).  

Trafikskapande EM handlar om att locka människor till den plats där kunden visar upp sin 

produkt. Ett exempel är skivaffärer eller bokhandlare som bjuder in artister eller författare 

som signerar sin senaste skiva eller bok. Kunden måste känna en slags trygghet och 

förtroende för försäljaren för att komma tillbaka eller stanna kvar som kund (Lanner & 

Söderberg, 2006 sid 34). 

 

 

3.1.4 Relationsskapande Event Marketing 

När evenemanget i EM används för att stärka företagets eller varumärkets image kallas det för 

relationsskapande EM. Evenemangen kan se olika ut, men alla har gemensamt att de syftar till 

att stärka företagets relationer till målgruppen. En relation definierar vi i detta fall som en 

etablerad kontakt mellan två parter som leder till ömsesidigt engagemang (Behrer & Larsson, 

1998 sid 112). 

Eventet kan och bör vara en del i relationsskapande marknadsföring. Relationer bygger på 

förtroende, och förtroende växer ur möten, personlig kontakt och ur äkta engagemang. För 

t.ex. en bank eller ett försäkringsbolag är relationen till kunden mycket viktig och ett minst 

sagt värdefullt konkurrensmedel (Lanner & Söderberg, 2006 sid 40). 
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3.2 Teori 2 - Event Marknadsföringens olika faser 

All marknadsföring bygger på god och grundlig planering. EM utan en genomtänkt tanke och 

ett definierat syfte blir sällan eller aldrig bra. Att arrangera ett framgångsrikt event är en lång 

process. Det är många frågor som ska besvaras och många bitar som ska falla på plats för att 

nå önskat resultat (Lanner & Söderberg, 2006).  
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3.2.1 Det första mötet 

Den inledande fasen, ”briefen”, är ofta ett första möte med uppdragsgivaren. Här presenteras 

och diskuteras syfte och mål för den aktuella marknadsföringen, och det förs en diskussion 

om den långsiktiga tanken. Det viktiga är att det finns ett klart och tydligt syfte. Det finns 

tillfällen då syftet inte är så tydligt, men det ska alltid finnas där, känt av alla inblandade och 

allra helst formulerat i den plan som upprättas för projektet. Det som även sätts upp är mål för 

projektet (Lanner & Söderberg, 2006 sid 45). 

 

3.2.2 Den kreativa fasen 

I den första kreativa fasen, då konceptet ska tas fram, härskar kaoset, åtminstone till viss del. 

Tänka fritt och stort, sätt alla idéer på pränt och låt ingenting begränsa den fria tanken, inga 

begränsningar till något. I den första kreativa fas existerar inte barriärer eller hinder. Det är ur 

kaos ordning föds, och det är ur kreativt kaos som det vaskas fram bra idéer. Genom att spara 

alla idéer byggs raskt upp en idébank som kan visa sig mycket värdefull längre fram (Lanner 

& Söderberg, 2006 sid 46). 

 

3.2.3 Planering och implementering 

Nästa fas – planering och implementering – handlar om att bearbeta idéerna utan att bli alltför 

detaljerad. Går de att förena med projektets syfte och mål? Här skapas en bild av hur det 

färdiga eventet kommer att se ut och försök att betrakta dina idéer ur mottagarens perspektiv. 

Här sker en planering för hela upplägget och för att se hur varje del i konceptet och 

genomförandet implementeras så att det matchar syftet och målet (Lanner & Söderberg, 2006 

sid 48). 

 

3.2.4 Detaljer och smarta lösningar 

I den andra kreativa fasen, är det dags att utveckla detaljer i konceptet, att skapa snillrika 

lösningar och smarta detaljer för att känslan hos besökarna ska bli precis så som det är tänkt. 

Det som måste tas i åtanke här är om det är möjligt att kommunicera med fler sinnen än syn, 

smak och uppbyggnad av en känsla (Lanner & Söderberg, 2006 sid 49). 
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3.2.5 Upphandling och produktion 

I nästa skede av processen ska allt som är beskrivet i konceptet upphandlas och produceras  i 

en detaljerad projektplan. I den här fasen upprättas och fastställs också alla körscheman och 

flödesplaner. Det som här är viktig är att se till att fatta beslut om allt som måste produceras, i 

detalj (Lanner & Söderberg, 2006 sid 49). 

 

3.2.6 Genomförande 

Så småningom är det dags för själva genomförandet. Har planeringen och förberedelserna 

skötts på rätt sätt finns det i princip ingenting som kan rubba planeringen. Den som är 

projektledare eller produktionsledare på plats har som viktigaste uppgift att hålla huvudet kallt 

under själva genomförandet (Lanner & Söderberg, 2006 sid 51). 

 

3.2.7 Utvärdering 

Det finns tillfällen då det kan vara av intresse att utvärdera själva eventet, till exempel om du 

vill få en uppfattning om hur någon har skött sig. En enskilt event kan anses vara ”lyckat”, 

välarrangerat och uppskattat, men det behöver inte få resultera i att de inbjudnas beteende 

eller attityder förändras. När uppsättningen för mål och satsningen sker bör det tänkas både på 

eventuella försäljningsmål och på de kommunikativa målen (Lanner & Söderberg, 2006 sid 

52). 

 

 

3.3 Teori 3 - Tänk med alla sinnen 

Alla registrerar omedvetet saker omkring oss som påverkar oss både positivt och negativt. 

Kroppen känner vilken temperatur det är i rummet, vilket underlag vi sitter på, ögonen ser vad 

som finns utanför fönstret. Vi registrerar även de små detaljerna: en söm som gått upp, en 

sladd som ligger och skräpar. Därför är det viktigt att jobba också med detaljer, för även om 

det inte är något som uppmärksammas, så adderas de till den samlade bilden (Lanner & 

Söderberg, 2006 sid 92). 
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Att arbeta med flera sinnen samtidigt är också effektivt. Sinnena samspelar. Vackert upplagd 

mat smakar exempelvis bättre. Vissa färger gör oss lugna. Musikens tempo påverkar vårt sätt 

att agera. Ju fler sinnen som är inblandade, desto lättare blir upplevelsen ihågkommen. Att 

kommunicera med flera sinnen är att bjuda på en helhetsupplevelse. Det finns forskning som 

visar att personer minns cirka 20 % av information som uppfångats. Om det både lyssnats och 

setts minns individen ungefär hälften, medan om det får ses, uppfångas och kännas minns 

ungefär 70 % (Lanner & Söderberg, 2006 sid 92). 

 

3.3.1 Syn 

Nästan en tredjedel av kroppens sinnesceller sitter i ögat, så det är inte konstigt att våra 

synintryck påverkar oss starkt. När vi ska beskriva en miljö för någon gör vi det oftast utifrån 

synintryck. Ett sätt att utnyttja synintryckens kraft under event är att jobba med färger. Färger 

betyder också olika saker i olika kulturer. Inte bara färger påverkar utan också ljusstyrkan 

(Lanner & Söderberg, 2006 sid 94).  

 

3.3.2 Lukt 

Lukter kan väcka starka känslor. De är även nära bundna till våra minnen och upplevelser. 

Många företag arbetar mycket medvetet med dofter. Doft är något mycket personligt, med det 

finns dofter som instinktivt känns positiva för de allra flesta. Smak och doft är för övrigt 

intimt förknippade med varandra. En obehaglig doft kan förstöra en upplevelse. Därför är det 

viktigt att undanröja eventuella ”odör-risker” vid ett event (Lanner & Söderberg, 2006 sid 94).   

 

3.3.3 Hörsel 

Även ljud – kanske främst musik – är tacksamt att arbeta med och många gör det mycket 

medvetet. Ljud kan göra oss nedstämda eller glada, de kan stressa oss eller lugna oss. På 

finare restauranger spelas gärna dämpad klassisk romantisk musik i högtalarna. Musik kan 

tala om för oss att vi ska sitta länge och njuta av maten och miljön, med det är också ett sätt 

att få besökarna att välja dyrare anrättningar eller viner från menyn. Utan att tänka på det 

påverkas vi av ljuden runtomkring oss. Att utnyttja musikens och ljudens kraft för att väcka 

besökarnas intresse, är viktigt för att förmedla en känsla och för att förstärka intrycket av 

eventen (Lanner & Söderberg, 2006 sid 95).  
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3.3.4 Smak 

Mat och dryck kan vara det kring vilket ett event kretsar. Maten kan verkligen sätta guldkant 

på ett arrangemang, men den kan även dra ned på känslan upplevelsen och omdömet av 

eventet. Smaken är som doften, mycket personlig. Äter personer något gott upprepas det 

gärna något liknande igen (Lanner & Söderberg, 2006 sid 95). 

 

3.3.5 Känsel 

Våra händer är mycket känsligare än vad vi tror. Vi lägger märke till hur linneservetten känns 

mot munnen, hur bekväm stolen är, hur torr luften känns. Forskare hävdar att den mänskliga 

handen kan känna en punkt som är 3 mikrometer stor. Så ett inbjudningskort på tjockt, präglat 

papper känns mycket lyxigare än en vanlig utskrift (Lanner & Söderberg, 2006 sid 95). 

 

 

3.4 Teorikritik 

De teorier författaren använt är utsedda för att kunna undersöka och få svar på syftet med 

studien. Teorierna är tagna från två studier eftersom författaren ansåg att de förklarade och 

beskrev företeelserna grundligt, men även för att de djupgående går in på de frågor författaren 

ställer sig och författarens synsätt understryks. Att fokusera på de två studierna stödjer 

författarens tes genom att dessa forskares resultat presenteras, men det kan även ses som 

något negativt eftersom för få bilder kan göra att det gås miste om viktiga aspekter från andra 

studier. 
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4. Motivering till hur teorierna använts 

Nedan kommer en förklaring till hur användandet av intervjufrågorna kommer att kopplas till 

teorierna. 

 

4.1 Intervjufrågor till bilaga 1 

De 3 första frågorna:  

- Företagets namn?  

- Respondentens namn och ålder?  

- Arbetsposition och funktion i företaget?  

Ställdes för allmän information, för att uppfatta vem informanterna var och hur länge de 

funnits inom branschen.  

 

Fråga 4:  

- Hur länge har Ni hållit på med event marknadsföring?  

Ställdes för att se vilken och hur länge kunskapen om EM funnits i företagen.  

 

För att uppfatta vilken kategori av EM företagen var placerades fråga 5 och 6:  

- Vad innebär event marknadsföring för Er?  

- Kan Ni berätta lite om de event Ni tidigare gjort?  

Här fick respondenten själv förklara hur de i företaget såg på EM och hur de genomfört event 

tidigare.  

 

Frågorna 7-10:  

- Hur går Ni tillväga när ni planerar och utför dessa event?  

- Vilka målgrupper brukar ni fokusera Er på när ni gör dessa event?  

- Har Ni under dessa tidigare event arbetat med andra byråer exempelvis PR, 

reklambyråer etcetera? 

- Går det att mäta de effekter man får av event marknadsföring och i så fall hur går detta 

till?  

Frågorna justerades till för att se hur de gick tillväga när de utförde planeringen och processen 

av eventen.  
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När det kommer till frågorna 11 och 12:  

- Vilka för- och nackdelar finns det med event marknadsföring?  

- Vilka för- och nackdelar finns det att anlita event byråer istället för att sköta det själv? 

Ställdes de på ett sådant vis att de kopplades både till utförandet av event och människans 

sinnen.  

 

De sista frågeställningarna 13 och 14:  

- När Ni ordnar dessa event finns det då en förbindelse med produkten och i så fall hur? 

- Hur kopplar ni människans fem sinnen till eventet? När ni planerar dessa event vad 

tänker ni på när det kommer till sinnena?  

Dessa frågor var kopplade till teorin människan och sinnen. 

 

 

4.2 Intervjufrågor till bilaga 2 

Även här introducerades frågorna 1-5 med allmän information. När det kommer till fråga 4 så 

ställdes den av samma skäl som står på föregående sida och fråga 5:  

- Tror Ni att event marknadsföring kommer att öka i Sverige och i så fall i vilket 

utsträckning?  

Justerades för att se hur de tänker på framtiden och EM.  

 

Frågorna 6 och 7:  

- Vad innebär event marknadsföring för Er?  

- Kan Ni berätta lite om de event Ni tidigare gjort?  

Visade vart event företag passade bäst in i teorin om kategorisering.  

 

För teorin planering och utvärdering formulerades frågeställningarna 8-12:  

- Hur går Ni tillväga när ni planerar och utför dessa event?  

- Hur ser ett typiskt uppdrag ut?  

- Vilka målgrupper brukar ni fokusera Er på när ni gör dessa event?  

- Varför anser Ni att företag skall anlita ett event företag för att sköta event? 

-  Går det att mäta de effekter man får av event marknadsföring och i så fall hur går 

detta till?  



Södertörns högskola Antar Viktoria 

Marknadsföring Vt. 09 

 

22 

Även här som tidigare nämnt ställdes frågorna 13 och 14 med koppling till teorierna 

människans sinnen och planeringen av event.  

 

Frågorna 15 och 16:  

- När Ni ordnar dessa event finns det då en förbindelse med produkten och i så fall hur? 

- Hur kopplar ni människans fem sinnen till eventet? När ni planerar dessa event vad 

tänker ni på när det kommer till sinnena?  

Var enbart kopplade till teorin människans sinnen. 
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5. Empiri och Analys 

Under detta stycke erhålls svaren från intervjuerna som analyseras vidare. 

 

5.1 Kategorisering av EM hos företagen 

Behrer och Larsson talar om att det råder förvirring kring begreppet EM då detta kan inta 

formen av antingen en händelse eller ett evenemang. Även avsikten bakom eventet kan 

variera mellan stimulans av försäljning eller uppbyggande av ett företags image (Behrer & 

Larsson, 1998 sid 106). För att få en djupare förståelse tar man sig en närmare titt på varje 

företag i syfte att undersöka vilken kategori de tillhör, samt anledningen bakom detta som 

baseras på de svar som erhållits under intervjuerna.  Detta visas i matriserna nedan för en 

lättare förståelse. Matrisen demonstrerar att samtliga företag samt deras event intar formen av 

evenemang snarare än en händelse. Matrisen visar vidare att TV4 vill stärka varumärket och 

att de har detta i åtanke men  att de även vill öka försäljningen då AM utgör deras EM. 

Projektbolaget lutar sig både mot Relationsskapande EM ochTrafikskapande EM eftersom de 

utgör en kombination av båda. Eventum ägnar sig mestadels åt Relationsskapande EM men de 

tänker även på att stimulera försäljningen. Best Western Hotels ägnar sig enbart åt 

Relationsskapande EM i syfte att stärka varumärket. Nedan följer en mer noggrann 

redovisning av detta.  
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5.2 Best Western Hotels och Relationsskapande EM 

När det kommer till Best Western Hotels och EM så talas det om att synas och skapa 

kontakter, vilket kan förknippas med att de vill förstärka sitt varumärke. Eva Brunnberg som 

är marknadschef på Best Western Hotels svarade att EM enligt dem är: 

”Ett bra tillfälle att synas med varumärket och möta nya och gamla kunder.” (intervju Eva 

Brunnberg, Marknadschef Best Western Hotels, 26/03-09) 

Här talar Brunnberg om att vilja synas och visa upp varumärket vid olika tillfällen till 

exempel bjuda in olika externa aktiviteter som familjedagar på djurparken eller 

förhandsvisningar av biofilmer. Enligt Behrer & Larsson (1998)  kan event se olika ut, men de 

har som syfte att stärka ett företags relationer till målgruppen som i sin tur upprätthåller ett 

starkare varumärke. Företaget kombinerar detta genom att visa upp vilka de är och på detta 

sätt se till att andra lägger märke till dem. Detta genom interna event på andra hotell som 

pubkvällar eller julshower. Genom att de sköter dessa saker så syns de utåt i både media och 

bland nya potentiella kunder. Att de har personal som tar hand om detta personligen gör att de 

får kontakt med andra rörda parter vilket förhoppningsvis leder till framtida samarbeten. 

Deras event är inte händelser som baseras på slumpen utan de lägger ner mycket tid och 

planering ett exempel på detta var Elitloppet på Solvalla. Under själva eventens gång tänker 

företaget på att synas i den mån det går och på detta sätt utge signaler om att de vill synas 

samt visa upp sitt varumärke. 

 

5.2.1 Tillvägagångssätt för utförandet och Best Western Hotels 

”Vi tillsätter en intern projektledare som håller i alla trådar och ibland tar vi också hjälp av 

hotellen med exempelvis bemanning.” (intervju Eva Brunnberg, Marknadschef Best Western 

Hotels, 26/03-09) 

Detta visar att eventföretag och företag som sköter event själva hanterar det olika, dels för att 

eventföretagen innehar mer erfarenhet och relationer när det kommer till planeringen men 

även för att de har arbetat längre med det (ibland). Brunnberg förklarar att vid dessa tillfällen 

är det bara en person som sköter allt själv i första hand och sedan tar hjälp av andra. Med 

eventet kan man nå ut till många per aktivitet men däremot kan det vara svårt att mäta vad 

som erhålls av själva eventet, det vill säga vilken merförsäljning eller ökad 
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varumärkeskännedom det ger. Detta kan vara mycket för en person att ta hand om, säkerligen 

har den hjälp av sin egna ”staff” för att sköta allt.  

Utvärdering av event: Eftersom företaget säljer tjänster och inte produkter så är det ibland 

svårt att mäta vad eventet ger. Mål som kan sättas upp är bland annat hur många nya 

kontakter/leads de får in, hur många som deltar i en tävling, bokningar av specialerbjudanden, 

hur många broschyrer som delats ut.  När det till exempel gäller eventet Elitloppet så bjuder 

företaget inte in någon eftersom eventet är mer i form av en ”tältby” (mässa) där de är med 

och syns det vill säga besökarna är endast de som skall in och se Elitloppet. I första hand så är 

målsättningen att synas med varumärket vilket i detta fall kan vara svårt att mäta 

genomslagskraften på. 

 

5.2.2 Människans sinnen och Best Western Hotels 

En människas sinnen är viktiga för event. Är det något som kopplas till sinnena och eventet 

som ger en negativ tanke eller negativt minne så kan detta förstöra mycket för både företagets 

image och framtida arbeten med kunder. 

”Vi försöker att fokusera på det ”personliga mötet” och ha ett bra värdskap dvs. man skall 

känna sig välkommen.” (intervju Eva Brunnberg, Marknadschef Best Western Hotels, 26/03-

09) 

Det ska i första hand se välkomnande ut eftersom synen ofta är det första sinnet som reagerar. 

Sedan givetvis att mat och dryck (det företaget eventuellt bjuder på) håller hög klass. Skulle 

inte fokus ligga på dryck och mat kan detta få konsekvenser, vilket har en betydelse för 

personerna som är närvarande. Brunnberg menar att om eventet utförs på ett hotell kan 

stämningen och intryckt förhöjas genom exempelvis ha en musiker som spelar lite lounge 

musik på flygel när gästerna anländer och får en välkomstdrink. Här visas det att musik och 

hörsel spelar stor roll. Vid ankomst kan det vara så att personerna närvarande inte känner alla 

på eventet och vilket kan medföra en obekväm känsla, avslappnande musik skapar ett lugn 

och en besvärande tystnad uppstår inte. Däremot på publika events (invigningar, festivaler, 

presentationer) är det ofta så mycket ”ljud” så extra tillskott kan störa. Detta är även en tanke 

som är medveten, de vet i förväg att det kommer att förekomma mycket ljud så ingen extra 

musik planeras in.   
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5.3 TV4 och Action Marketing 

När det kommer till företagets egen definition för vad EM innebär för dem svarar Linda 

Engholm, Event ansvarig på TV4 enligt vidare: 

”En fantastisk möjlighet att nå våra kunder med våra budskap genom olika möten, om det så 

är förhandsvisningar, presentationer av våra kanaler, direktsändningar, fester etc.” (intervju 

Linda Engholm, Event ansvarig TV4, 24/02-09) 

Detta kan tyda på att företaget både vill stärka sitt varumärke/image men även att de vill 

uppnå ökad försäljning. Begreppet AM har börjat användas inom den svenska 

reklambranschen vilket beskrivs ovan av Behrer & Larsson (1998). Här presenteras det 

genom att TV4 ger ut olika reklamprodukter som det står TV4 på samt att de bjuder på 

plockmat och dylikt under själva eventets gång. Det framgår även att vid anordnandet av 

event riktar de sig mer mot sina kunder samt B2B. Ett exempel som Engholm berörde var i 

samband med Fotbolls-VM, då de var på plats i Kungsträdgården med storbildsskärmar, 

artistuppträdanden och restaurangupplevelser. På plats fanns även deras kunder. Detta tyder 

på att de både söker sig mot andra företag som de har kontakt med men även ett tydligt behov 

av att söka sig till privata kunder. Att de tillämpar AM i sin marknadsföring kan man se 

genom serverande av gratis föremål som förknippas med TV4, vilket medför att kunden 

kommer ihåg dem och för detta vidare.  

 

5.3.1 Tillvägagångssätt för utförandet och TV4 

”Efter ett underlag i form av beställning, gör vi ett pitchunderlag som sedan ett antal 

eventbolag får ta del av.” (intervju Linda Engholm, Event ansvarig TV4, 24/02-09) 

Detta tyder på att företaget inte sköter allt själva utan de har understöd av ett eventföretag. 

Företaget responderar och väljer ut det bästa förslaget och bolaget för samarbete. Därefter 

följer täta kontakter och avstämningar för att optimera resultatet. Interna delarna som ad och 

copy jobb och hantering av inbjudan sköts genom företaget.  Eftersom dessa är komplicerade 

saker att bara lämna ifrån sig så sköts det inom företaget men även för att få historik på vilka 

som blivit bjudna och sedan närvarat. Kontakter med programledare och profiler sköter 

företaget. Detta kan förstås eftersom de vill ha styret av vad som pågår och med vem. Andras 

råd och samarbetet är viktigt till en viss gräns och sedan sköta det på egen hand. Detta lades 
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märket till när jag fick närvara på deras event (Förhandsvisningen av Pettson och Findus). 

Även vid samarbete med företag som fanns med indirekt var det TV4 som tog tag i allt och 

skötte planeringen och utförandet.  

 

Utvärdering av event: Paketlösningar och erbjudande på plats går att mäta med utgångspunkt 

efter eventet. Svårt att tyda resultatet av reklamförsäljningen när den är komplex.  

I eventet som författaren fick ta del av mättes resultatet genom besökare mot antalet inbjudna, 

där målgruppen var annonsörer, mediebyråer och distributörer. 

 

5.3.2 Människans sinnen och TV4 

”De fem sinnena är grunden till själva eventet, allt vill vi förstärka.” (intervju Linda 

Engholm, Event ansvarig TV4, 24/02-09) 

Sinnena visades tydligt under eventet som deltogs. Att nå ut med budskap 

genom upplevelser ger en direkt effekt och svår att jämföra med annan 

marknadsföring. Även doft är viktigt för företaget, vilket påträffades 

genom att de hade doftljus i hela lokalen för och att det luktade godis 

(eftersom det var en tillställning för barn) kopplades till barn. Maten var 

även en annan företeelse de tänkte på (smaken), de bjöd på godis och 

dricka och de anpassade det de bjöd på beroende på vilken målgrupp 

eventet var tänkt till.  

 

Känsel och syn kom med. De hade en Findus-figur 

som hoppade runt och kramade barn och lekte med 

dem, detta kan kopplas till känsel och upplevelser. 

Även den röda matta som var mjuk och slät har med 

både syn och känsel att göra. Synen fanns med 

genom dämpad belysning och två stora pelare mitt i 

salongen med loggan kopplade eventet till dem.  

I bakgrunden hördes musiken till bion och även där 
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en tanke på sinnena.  Det visas att företaget tänker på allt som har med 

sinnena att göra även om det var självmant eller inte. Vissa saker skulle 

kunna förstärkas eftersom människans sinnen är det som kopplas till 

tidigare erfarenheter, men detta beror på målgruppen och eventet. 

 

 

5.4 Projektbolaget och Relationsskapande EM/Trafikskapande MF 

Eftersom eventföretag har en annan syn på EM och ett annat arbetssätt än 

bolag som sköter detta själva så är inte deras tankesätt när det kommer till event likadant. 

Detta kan visas i svaret som Stefan Permander, ägare och kreatör för företaget Projektbolaget, 

gav när han skulle redovisa vad EM betydde för dem: 

”EM för oss betyder effektivitet och resultat (personligt sådant). Ett event skapar effekt till de 

som det är menat för. Eventet riktar sig direkt till de individer som det är meningen därav 

resultat.” (intervju Stefan Permander, Ägare och kreatör på Projektbolaget, 20/03-09) 

Detta visar att företaget inte utför event för att visa upp sitt varumärke med tanke på att 

kunden som befinner sig på platsen inte upplever någon direkt reklam för Projektbolaget. 

Istället läggs fokus på att kunderna som befinner sig på platsen kommer ihåg eventet samt för 

det vidare. Däremot så är det ett tillvägagångssätt för att stimulera sin egen försäljning i syfte 

att uppnå resultat. Visserligen är det lite svårt att kunna placera in företaget i en ruta eftersom 

de utgör en blandning av relationsskapande EM och trafikskapande MF. Projektbolaget ägnar 

sig åt Relationsskapande EM till den mån om att de skapar kontakter med potentiella kunder 

för vidare arbete, men även för att själva eventet skall se till att stärka det egna företagets 

relationer både gentemot kunden samt i förhållande till de som befinner sig på plats. Detta kan 

liknas Behrer och Larssons (1998) förhållningssätt till att stärka företagets relationer gentemot 

målgruppen. Dock går det emot det faktum att detta ska öka företagets image vilket kan vara 

lite svårt då de inte syns. Företaget tillämpar även Trafikskapande EM i syfte att locka till sig 

personer till den plats där kunden vill ha självaste eventet utfört för att vidare kunna visa upp 

själva produkten. Detta sker inte alltid rakt ut utan till den utsträckningen att potentiella 

privata kunder lägger märke till och ser dem.  Stefan på Projektbolaget talar även om att alla 

event som de har hand om sköts med god planering och inte bara av en slump.  
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5.4.1 Tillvägagångssätt för utförandet och Projektbolaget 

”Vi går ”By the Book” om man säger så när det kommer till utförandet av event.” (intervju 

Stefan Permander, Ägare och kreatör på Projektbolaget, 20/03-09) 

Vid intervjun med Stefan Permander, ritade informanten upp en modell för att visa deras 

tillvägagångssätt. De utgick från två spår, där det centrala var kunden.   

Det första spåret från kunden gick till eventet. Under denna planering skulle de utse mål för 

eventet, träffas regelbundet, en research skulle utföras samt själva utförandet av eventet. 

Det andra spåret går från kunden till varumärket och då är tanken att studera vad det är för 

varumärke, vad de vill förmedla och vem/vilka 

de vill nå.  

Det som alltid reflekteras är PR, webb och IT. 

Vilken PR effekt kommer detta event att få 

och var skall eventet hamna? Hur ska webben 

användas när det gäller bloggar och 

Community? När det kommer till 

mobiltelefonen tänker man på filmlösningar, 

sms-lösningar, bild-lösningar som är möjliga.  

Någon form av ekonomisk budget och en 

målsättning finns.  

 

Utvärdering av event: Det är kunden som 

bestämmer vad som skall mätas från eventet 

efteråt (försäljning, referens, antal besökare). 

Detta är för att företaget skall kunna vara 

objektiva i sina mätningar, det vill säga att de har samma ingångsvärde som utgångsvärde. 

B2B event med färre personer kan mätas genom sms-undersökningar, enkäter, provsvar, 

intervjuer efteråt, webbenkäter. Det gäller att välja vilken metod som är lämpligast för varje 

mål (är det att driva försäljningen är det bara att titta på försäljningssiffrorna, ska det driva 

folk till Globen är det bara att se hur många biljetter som är sålda). Det är olika från fall till 

fall. Effekten som skapas åt målgruppen kan alltid skapa nyheter i EM. Nya typer av event 

intar nya platser, för att sedan delvis nå fler. Det betraktas inte alltid som självändamål att nå 

fler men en tanke bör ägnas åt konkurrensen. Eventet kan fokusera på vem som skall vara 
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med och t.ex. bara bjuda in den personen och rikta sig mot den. Tidningsannons kanske inte 

direkt drar sig till de personer som villas åt. EM kommer man ihåg eftersom människor har 

hörseln, känseln, synen, smaken och lukten som påminner dem om dessa. 

Kommunikationsformen är känslig eftersom det sker live, där faktorer som väder och säkerhet 

spelar roll.  

 

5.4.2 Människans sinnen och Projektbolaget 

”Vi har talat om det men har inte någon modell på detta.” (intervju Stefan Permander, Ägare 

och kreatör på Projektbolaget, 20/03-09) 

En planering för ett event kan exempelvis se ut på detta vis; föranmäla  tävla för att vara 

med  mat och sinnena kommer automatiskt in vid tillkomsten av event. Eventet skall vara 

snyggt, rent, kallt, varmt, vilket visar att alla sinnen är med och spelar roll men det går inte i 

alla avseenden att jobba med sinnen i alla former. Arbetas det med ett läkemedel kan inte 

personalen smaka på det eller ta emot något utan det får bara bjudas på vatten. 

 

I vissa fall vill kunden som har ett visst varumärke inte att andra färger används än de som 

finns på produkten. Varumärkets färg och form rörs inte utan eventet lämpar efter dem. Ibland 

brukar det skrivas upp till exempel hörsel och sedan vad som skall vara med där och hur det 

skall gå till med musik och så vidare. När ett event övergår till kväll blir utförandet friare; 

med förutsättning att kunden har blivit representerad på rätt sätt enligt företagets egna krav 

och kan då utföras till lösare tyglar där inte alla sinnen och moment behöver ha en koppling 

till kunden. 
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5.5 Eventum och Relationsskapande EM  

När det kommer till företaget Eventum så kopplas de både till att vilja öka sin försäljning men 

även till att vilja stärka sitt varumärke. Lars Einar Engström uttalar sig om tanken bakom 

utförandet av event:  

”Man gör saker tillsammans och genom det blir man starkare genom media och det är där 

man vill synas.” (intervju Lars Einar Engström, VD och delägare på företaget Eventum, 

31/03-09) 

Här visas att företaget får en stärkande bild av imagen genom att de uppmärksammas i media 

vilket leder till att de får bra publicitet samt att försäljningen ökar. Det är även lätt att skåda 

att deras event inte är intar formen av händelser utan är förordnade event. När det kommer till 

vad EM betyder för företaget svarar Lars: 

”Det är årligen återkommande och man jobbar över en tid.” (intervju Lars Einar Engström, 

VD och delägare på företaget Eventum, 31/03-09) 

Företaget visar att de satsar på att upprätthålla relationer med företagets befintliga kunder, 

vilket överstämmer med Behrer och Larssons (1998) definition där man betraktar en relation 

som en etablerad kontakt mellan två parter som leder till ömsesidigt engagemang. Eventum 

sköter ett event och efter det så försvinner inte kontakten utan de fortsätter samarbetet på 

andra sätt.  Relationsskapande EM handlar även om att stärka varumärket och det kan vi se 

som Lars nämner utgör en viktig faktor till att de handlar som de gör, . Ett exempel på detta 

som Lars gav var att företaget träffar andra sponsorer som har med projektet att göra och de 

tillsammans utför aktiviteter som relaterar till kunden, vilket vidare visar att de är starka 

tillsammans men även starka utåt.  

 

 

5.5.1 Tillvägagångssätt för utförandet och Eventum 

Utförandet av event kan se olika ut beroende på om det är företaget själva som utför det eller 

om det är utfört av ett eventföretag. Sköter man eventet internt kräver det tid, men om andra 

har hand om det så läggs mycket pengar ut men följs av mindre bekymmer.  

”Det finns olika steg man går tillväga när man utför event.” (intervju Lars Einar Engström, 

VD och delägare på företaget Eventum, 31/03-09) 
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Vid tal om event faller det naturligt för ett företag/organisation att åstadkomma något större 

eller bättre, vilket i sin tur leder till att de kommer i kontakt med olika eventföretag. I vissa 

fall handlar det om ett helt nytt event där målet är att nå målgruppen. Sedan talas det om vart 

det skall utföras (hur stort) och hur det skall utföras. Är eventet lyckat, vilket det bör, erhålls 

detta i media samt i form av gratisreklam. Detta främjar även relationer samt upprätthållandet 

av kontaktnät. Event kan betraktas som besvärligare än reklam i hänseende att det kräver mer 

av de inblandade samt att detaljerna och kedjan är mer svårjobbad. Även om inte alla 

människor har varit med från början så finns rutinen kvar. 

Deras genomförande när de utför event för en ny kund är enligt följande: tanken (målet med 

eventet)  läge  budget  förslag  arbetar själva med underleverantörer  mer intensivt 

jobb strax före eventet  eventet äger rum.  

Vid utförande av event med tidigare kund är tillvägagångssättet inte detsamma då etablerat 

samarbete och kännedom finns sedan tidigare och i sådana fall överlåter kunden allt utförande 

åt Eventum. 

 

Utvärdering av event: Vid utmätning av eventen undersöks dels media, pressmeddelanden 

som skickas runt till kunder, möter direkt kunden som befann sig på plats (vad fick de med sig 

därifrån, kommer de att köpa produkten, vad de tyckte de om miljön). Vid ny produkt är det 

svårt att direkt bemöta kund. Ganska snart efter eventet är en ekonomisk mätning möjlig. 

Bloggar kan även undersökas och undersökningar kan visa olika saker eftersom personer inte 

är likadana.  

 

5.5.2 Människans sinnen och Eventum 

”Vi förhåller oss mycket till de, alla 5 sinnen jobbar vi med men vi tänker inte kanske riktigt 

på det utan det finns i ryggmärgen.” (intervju Lars Einar Engström, VD och delägare i 

företaget Eventum, 31/03-09) 

En skiss tas fram först (som en arkitekt har gjort) som visar vart det kommer hänga 

banderoller, att det finns röda draperier och en fontän och där står 2 värdar med champagne 

(där kommer smaken in) och då ska det vara riktigt champagne, vid finare tillställning och 

inte bubblande vin för då kan gästerna tycka att det är sparsamt. Att de har någon som först 

skissar upp något om var allt ska stå och vad som skall vara med visar tydligt att det finns en 

tanke som har med sinnena att göra. Om maten är dålig finns det i personens minne och det 
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kan förstöra mycket, det är många detaljer som måste tas hänsyn till och tänka på. En sak kan 

vara fel ibland och det minns personer. Att draperierna är just röda är inte av en slump utan 

rött kopplas till varm färg och stämning. I vissa fall är produkten i centrum och sedan 

anpassas färger efter detta som t.ex. blommor Det är mycket detaljer som spelar roll, 

renligheten även personalen och hörsel. Musiken anpassas till målgruppen (personerna och 

kläderna). Kunden reagerar på detta ett exempel när de gjorde ett event i Göteborg då var 

sofforna tomma men sedan lade en person massa kuddar där (känsel) som stämde ihop med 

produkten, mjukare framtoning också. Även träffar med kunder på eventet kan klädseln vara 

olika (representationen av sig själv och företaget).  

 

5.6 Slutanalys av Kategorisering av EM hos företagen 

Sett tillbaka till Behrer & Larssons (1998) definitioner av EM visas att varje företag förhåller 

sig till en viss definition. Om man ser tillbaka på Best Western Hotels tidigare uppdrag 

uppfattas det att de vill erhålla kontakt med sina kunder på ett stärkande och 

påminnelseväckande sätt, ett tidigare exempel på detta är Elitloppet på Solvalla. Samtidigt 

uppvisas att Eventum framhäver vikten av att behålla sina kunder. Vid jobb med 

marknadsföring kretsar mycket kring koncentrationen gällande relationer och kunder, medan 

media och partners även utgör viktiga faktorer. TV4 arbetade på ett annat sätt som istället 

hade sin utgångspunkt i reklam och försäljning ett exempel på detta var eventet kring Fotbolls 

VM. Enligt Lanner & Söderberg, (2006) bör eventet vara en del i relationsskapande 

marknadsföring vilket demonstreras tydligt i företagen ovan. Eventet är en viktig del för ett 

företag när det gäller att synas och bli ihågkommen och detta belyste företagen, vilket kan 

förklara att vissa företag använder eventmarknadsföring för att synas medan andra använder 

det för att skapa relationer. Detta kunde man se i fallet med Eventum och Projektbolaget. 

Eventum ställer sig mer i att vara centrala i media och få bra respons där, men de ägnar sig 

även åt kunden. De som närvarar vid event kan sedan ha en upplevelse att komma ihåg. 

Projektbolaget emellertid såg det inte som en nödvändighet att synas via media utan ansåg att 

responsen kommer automatiskt om ett bra jobb utförs. Oavsett arbetssättet så är stärkande av 

band mellan partner och belåtna kunder viktigt och detta kan i sin tur leda till fler kunder.  
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5.7 Slutanalys av Tillvägagångssätt för utförandet 

Alla företag tydliggjorde att eventen var välplanerade och att eventen förekom under deras 

planering. Enligt Lanner & Söderberg (2006) är planläggningar nödvändiga under utförandet 

av eventet. Ett event utan planering skulle innebära en fara för företagen både gällande 

merförsäljnignen och företagets profil. Företagen förtydligade detta genom att exempelvis ha 

undestöd av eventföretag eller att de redan i början av sammarbetet utför en målsättning och 

budget. Lanner & Söderberg (2006) har utvecklat en planeringsprocess av event som består av 

sju steg från start till genomförande. Det är många pusselbitar som skall falla på plats när 

eventet skall utföras, vilket gör att fördelningen gör processen lättare. Även om företagen inte 

använde sig av samma metod visade det sig att de hade någon mall som samtliga följde för 

varje uppdrag som skall utföras.  Vid intervjun med Stefan Permander uppvisades en annan 

modell av utförandet men i grunden är tillvägagångssättet detsamma, med ett mål, en budget 

och ett utförande som består av olika delar. För företagen som skötte eventen själva kunde 

planeringen se lite annorlunda ut eftersom de oftast bara hade en person som skötte allt men 

denne i sin tur hade hjälp av eventbolag, vilket Lanner & Söderberg (2006) indikerar på att 

det kräver mycket arbete och tid. Lanner & Söderberg (2006) påpekar att innovation och ideér 

är av stor vikt, vilket visar att tips och utkast är något som ansvarspersonen måste vara 

tillgänglig för. Detta visade sig vara centralt i fallet med Eventum. Bland det mest väsentliga 

hos alla företag var målsättningen med eventet och vad som vill uppnås, även detta talas det 

om av Lanner & Söderberg (2006); det förs en diskussion om den långsiktiga tanken, det 

viktiga är att det finns ett klart och tydligt syfte. När det kom till utvärderingen utgjorde 

faktorer som mål och tanke bakom ett event det mest centrala.  Beroende på typ av event och 

eventets syfte kunde mätning av dessa ske på olika vis.   
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5.8 Slutanalys av Människans sinnen 

Sinnen och event går hand i hand, även om företagen inte alltid tänker på hur mycket plats 

sinnena upptar. Detta tyder på att en människas sinnen utgör viktiga beståndsdelar i syfte om 

att uppnå ett lyckat event. Precis som Lanner & Söderberg (2006) beskriver så är sinnen en 

viktig detalj att jobba med och något som människor tenderar att komma ihåg, företagen i 

fråga ansåg även detsamma. Kopplas ett företag till att ha väldigt god service, god mat eller 

mån om detaljer bör eventmarknadsföring vara en bra metod för företaget att marknadsföra 

sig via. Upplevelsen av eventet bör förknippas positivt till målgruppen, varumärket, 

produkten men detta kräver kunskap och att kunna koppla just sinnena på ett avgörande vis. 

Enligt Lanner & Söderberg (2006) är det viktigt att jobba med element, dessa element kan 

bestå av olika slag som känslan av siden i fingertopparna, smakupplevelsen av ett gott vin 

eller lukten av blommor i en lokal. Att kunna kombinera olika element till event ses som en 

stark fördel, ju mer man lägger ned tid på småsaker desto mer minnesvärda kan eventen bli. 

Som tidigare nämnt är smaken precis som doften, mycket personlig säger Lanner och 

Söderberg (2006). Detta visades vara sant i fallen ovan. Eventum talade om att bubblande vin 

inte var acceptabelt men att allt beror på vad en människas smaker och preferenser. 

Projektbolaget tog upp att när det kommer till läkemedel får det inte bjudas på något. Att 

integrera smaken i processen blir då svårt och därmed bör företag lägga ner detaljer i annat för 

att gottgöra för smaken som fattas. Det visar sig att detaljer är centrala och när det kommer till 

event som är i form av liveuppföranden kan endast en enskild, liten detalj vara väsentlig och 

avgörande.  
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6. Slutsatser 

Under detta stycke visas vilka slutsatser som författaren kommit fram till. 

 

Syftet med uppsatsen var att ”analysera processen och planeringen av eventmarknadsföring 

för att sedan identifiera hur företagen utvärderar dess resultat”. 

Under uppsatsens gång framgår det att oberoende typ av företag finns en planering bakom 

varje event och att detta inte bara sker av en slump. Planeringen skiljde sig väldigt lite bland 

företagen och det centrala för samtliga företag var målet. Alla företag hade ett startmål med 

eventet men utförandet samt tillvägagångssätten dit kan variera. Att ha ett konkret mål för 

eventet var utgångspunkten i starten av planeringen. Tillvägagångssättet kunde se lite olika ut 

men det visade sig att i grunden så hade samtliga en start och ett mål i sikte. EM handlar inte 

bara om att öka försäljning eller erhålla bättre publicitet utan det är mer genomgripande, 

varaktigt och får en att identifiera till företaget. Trots att eventmarknadsföring förknippas med 

kreativitet i form av nya idéer, tillställningar, liveuppträdanden och nya former av kunder så 

är påhittigheten väldigt liten.  Planeringen och utförandet tar den mesta tiden och kreativiteten 

utspelas i ytterst liten utsträckning. Förberedelserna är redan utformade och följs punkt för 

punkt vilket tyder på samma rutin varje gång. 

Studien har även visat att när eventföretagen vet kundens mål och budget så har inte kunden 

något ingripande i den fortsatta planeringen. Kunden finns oftast inte med i planeringen eller i 

den utförande fasen vilket kan ha både för- och nackdelar. Att kunden inte får vara med och 

bestämma gör att de har mindre kontroll över slutprodukten. Dock menar eventföretagen att 

om eventet sköts av eventföretag kan jobbet skötas mer professionellt och tiden fördelas över 

fler som kan fokusera på ett område mer noggrant.  

Studien visade även att sinnen spelar en roll i event där man oftast tog hänsyn till dessa under 

själva planeringsfasen. Att kombinera sinnen med event kunde ha en stor inverkan på det 

slutgiltiga resultatet och utförandet av event. Många detaljer och element skall sättas på plats 

vilket kräver resurser i form av både tid och kunskap. 

 

När det sedan kommer till mätningen av själva eventet ser även verksamheterna lite olika på 

detta. Allt beror på vad målet bakom varje event är. Det som var ett lättare fall att undersöka 

och mäta var själva försäljningen i kronor på just en vara. Det som kan ifrågasättas är om det 

var eventet som ökade denna försäljning eller om den ökade försäljningen berodde på andra 



Södertörns högskola Antar Viktoria 

Marknadsföring Vt. 09 

 

37 

faktorer så som en konjunktur, teknologi eller mode. Det som är lite svårare att mäta är när det 

kommer till tjänster eller nya varor, eftersom det inte finns tidigare siffror eller beräkningar att 

gå på, vilket gör det svårt att avgöra vad som är bra eller dåligt. Undersökningen har visat att 

det är möjligt att utvärdera resultaten av event. Detta kan ske på många olika sätt, allt från 

försäljning i kronor, PR, försäljning av produkt, inbjudna gäster mm. Målet utgjorde den 

centrala utgångspunkten för eventen, och genom detta var det möjligt att sätta upp hur 

tillvägagångssättet och mätningen skall ske. Samtliga företag kunde mäta sina resultat på ett 

eller annat vis även om vissa inte benämnde det.  

Studerar man undersökningens gång anser författaren att det bästa sättet att utvärdera ett event 

är beroende på vad företagen har för mening med eventet och att utföra, processen och 

planeringen borde ha detta i fokus. Resultatet av planeringen avspeglas under eventet och då 

borde resultatet och mätningen vara möjlig och effektiv. Tanken bakom utvärderingen är 

betydelsefull eftersom företagen då kan se om eventet var något att investera i och om ett 

fortsatt arbete kan stärka företagets roll.  
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7. Avslutande diskussion 

Under detta avsnitt skall frågeställningarna besvaras. 

 

1. På vilket sätt genomförs ett event och kan resultatet mätas? 

Genom studien har det visat sig att EM är något som fortfarande håller på att utvecklas. Detta 

drar med sig nytta i och med att event ökar medvetandet för en produkt eller företag. Allt från 

att sköta och genomföra event kräver jobb och kunskap inom området, inte bara från den egna 

organisationen utan även av andra runtomkring. Evaluera event blir allt starkare medvetet och 

något som företag strävar efter. Detta för att se om företagen fick ut något av eventet och hur 

de kan utveckla sig. Undersökningen har som tidigare nämnt att mätning av resultat är möjligt 

beroende på målet, budgeten och vad som vill göras. Det visade sig att EM kan utföra mycket 

om det handskas rätt men mycket planering och kännedom är dock viktigt.  

 

2. Vilka fördelar och nackdelar finns det med eventmarknadsföring? 

Frågan är även om EM inte kan förstöra för företag. Även om marknadsföring medför 

positiva resultat och publicitet så framkallas en större risk än vanlig marknadsföring. Eftersom 

budskapet och målet är centralt i EM kan det leda till stora problem om de inte utförs rätt 

vilket i sin tur kan uträtta större problem än ”vanlig” marknadsföring. Resultatet från studien 

har visat att EM har den gemensamma fördelen att den når ut till många personer i syfte att 

skapa nya kontakter för företagen. Vidare upplevs fördelarna olika från företag till företag. 

Eventföretag får en annan ”vinst” än de som sköter eventen själva. Andra som sköter event 

själva kan få stora konsekvenser om de misslyckas eftersom deras eget varumärke blir 

drabbat. Eventföretag blir även de drabbade, men inte i samma utsträckning då en kund 

eventuellt går förlorat men det finns fler på marknaden. Ju bättre kunskap gällande hur 

planeringen går till och vad som ingår i processen desto mer kan smådetaljer och avgörande 

faktorer utföras. Emellertid är det en nackdel, då mycket kan gå snett vid brist av kunskap i 

planeringsskedet av hela processen. Tidningar, radio och TV har lite svårare att kunna utlösa 

alla sinnen i en människa medan EM kan uppnå detta.  
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8. Framtida forskning 

 
När företagen tänkte på den fortsatta framtiden för EM så såg de positivt på den. Författaren 

känner att EM kommer att öka med tanke på att det finns mer kännedom kring ämnet och det 

finns inte bara en sorts marknadsföring längre. EM har ursprungligen kommit från USA och 

Sverige har inte riktigt kommit upp till den nivån av event som de har där men vi är på god 

väg. Författaren uppfattar även att relationer och personliga möten blir allt starkare med tanke 

på att teknikens sätt att göra vardagen opersonlig. Hur modernt det än blir behöver individer 

träffas och relationer är viktiga. 

Det man däremot kan tänka på är att detta med EM är något som borde läras ut och visas upp 

allt mer. EM kan vara det ”nya” sättet att marknadsföra sig och då skulle det vara en fördel 

om det kunde undervisas mer i skolor. Det som vidare kan undersökas är en jämförelse mellan 

det egna landets EM och ett annat lands. Val av företag från samma bransch kan jämföras för 

att sedan undersöka likheter och skillnader. 
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10. Bilagor 

10.1 Intervjufrågor till företagen som sköter sina egna event 

 

Allmän information 

1. Företagets namn: 

2. Respondentens namn och ålder: 

3. Arbetsposition och funktion i företaget: 

 

Intervjufrågor 

4. Hur länge har Ni hållit på med event marknadsföring? 

5. Vad innebär event marknadsföring för Er? 

6. Kan Ni berätta lite om de event Ni tidigare gjort? 

7. Hur går Ni tillväga när ni planerar och utför dessa event? 

8. Vilka målgrupper brukar ni fokusera Er på när ni gör dessa event? 

9. Har Ni under dessa tidigare event arbetat med andra byråer ex PR, reklambyråer etc.? 

10. Går det att mäta de effekter man får av event marknadsföring och i så fall hur går detta 

till? 

11. Vilka för-, nackdelar finns det med event marknadsföring? 

12. Vilka för-, nackdelar finns det att anlita event byråer istället för att sköta det själv? 

13. När Ni ordnar dessa event finns det då en förbindelse med produkten och i så fall hur? 

14. Hur kopplar ni människans fem sinnen till eventet? När ni planerar dessa event vad 

tänker ni på när det kommer till sinnena? 
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10.2 Intervjufrågor event bolagen 

 

Allmän information 

1. Företagets namn: 

2. Respondentens namn och ålder: 

3. Arbetsposition och funktion i företaget: 

 

Intervjufrågor 

4. Hur länge har Ni hållit på med event marknadsföring? 

5. Tror Ni att event marknadsföring kommer att öka i Sverige och i så fall i vilket 

utsträckning? 

6. Vad innebär event marknadsföring för Er? 

7. Kan Ni berätta lite om de event Ni tidigare gjort? 

8. Hur går Ni tillväga när ni planerar och utför dessa event? 

9. Hur ser ett typiskt uppdrag ut? 

10. Vilka målgrupper brukar ni fokusera Er på när ni gör dessa event? 

11. Varför anser Ni att företag skall anlita ett event företag för att sköta event? 

12. Går det att mäta de effekter man får av event marknadsföring och i så fall hur går detta 

till? 

13. Vilka för-, nackdelar finns det med event marknadsföring? 

14. Vilka för-, nackdelar finns det att anlita event byråer istället för att sköta det själv? 

15. När Ni ordnar dessa event finns det då en förbindelse med produkten och i så fall hur? 

16. Hur kopplar ni människans fem sinnen till eventet? När ni planerar dessa event vad 

tänker ni på när det kommer till sinnena? 


